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M E M O R I U  TEHNIC  

 
1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 

 
OBIECTUL  PROIECTULUI :       PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCERE IN 
                                                      INTRAVILAN SI LOTIZARE LOCUINTE INDIVIDUALE 
AMPLASAMENT: EXTRAVILAN CONSTANTA PARCELA A1080/4, MUN. 

CONSTANTA  
BENEFICIAR:                                 TUDORAN CRISTIAN MIRCEA 
PROIECTANT:  S.C. ROW STUDIO S.R.L. 
NR. PROIECT:            07/2016 
DATA ELABORARII:           OCTOMBRIE  2019 
FAZA DE PROIECTARE:              AVIZ OPORTUNITATE 
  
 
        2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI:  

Incadrarea in localitate si zona:  
- zona de studiu ce face obiectul prezentului PUZ este delimitata la nord - drum de 

exploatare De 1078, la sud – drum de exploatare De 418, la est proprietate privata 
parcela A1080/5 – Fripcea Ion si la vest de proprietate privata A1080/3 – Anghel 
Lili; 

- terenul care a generat elaborarea PUZ – are adresa Extravilan Constanta Parcela 
A 1080/4, Mun. Constanta; 

 

 
Sursa foto: Googlemaps 
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Descrierea terenurilor 
- suprafata teren ce a generat PUZ = 48400 mp;  
 

Vecinatati teren ce a generat PUZ 
 

- Nord – drum de exploatare De 1078; 
- Sud – drum de exploatare De 418 ; 
- Est – proprietate privata parcela A1080/5 – Fripcea Ion; 
- Vest – proprietate privata A1080/3 – Anghel Lili; 

 

 
Sursa foto: Geoportal.ancpi.ro 
 
Cai de acces public  

- terenul are posibilitatea de acces pe 2 laturi dinspre drum de exploatare De 1078 cat si 
din drum de exploatare De 418; 

 
3. PREZENTAREA CONSECINTELOR ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL 

UNITATII TERITORIALE DE REFERINTA  
- schimbarea categoriei de folosinta a terenului; 
- valorificarea terenurilor proprietate a persoanelor  fizice ce au initiat PUZ, prin 

introducerea in intravilan a terenului ce a generat PUZ, cat si lotizarea in vederea 
construirii de locuinte individuale cu un regim de inaltime P+2E; 

- crearea unor cai de acces si echipare edilitara conform normelor de proiectare in 
vigoare; 

- stabilirea amplasarii noilor constructii fata de aliniament; 
- retrageri obligatorii fata de limitele posterioare si laterale; 
- stabilirea valorilor indicatorilor urbanistici; 
- stabilirea regimului de inaltime maxim, prin corelare cu noile cerinte functionale; 

Scopul elaborarii documentatiei este stabilirea conditiilor de construire pe zona mai sus 
amintita, in acord cu tendintele de dezvoltare urbanistica si economica ale municipiului. 

Teren proprietate TUDORAN CRISTIAN MIRCEA in suprafata de 48400 mp, obtinut 
prin contract de vanzare – cumparare nr. 1127 din 18.05.2016.  

Investitia propusa nu are consecinte semnificative economice si sociale, deoarece in 
proximitatea terenului studiat s-a dezvoltat in timp o zona functionala dominanta de locuinte 
individuale.   
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4. SURSE DE DOCUMENTARE 
 

Studii si proiecte elaborate anterior prezentului PUZ: 
- Plan Urbanistic General Municipiul Constanta; 

Studii si proiecte elaborate concomitent cu prezentul PUZ: 
- Ridicare topometrica utilizata pentru intocmirea planselor; 

Zone functionale 
- terenul care a generat elaborarea PUZ are statutul actual de folosinta de teren 

extravilan arabil TDA – UAT Constanta Municipiul Constanta, Judetul Constanta; 
- acesta se afla intr-o zona ocupata majoritar cu terenuri agricole si odata cu extinderea 

intravilanului municipiului Constanta multe dintre aceste terenuri au fost asimilate in 
intravilan, facand studiul altor proiecte de parcelare pentru a fi ocupate cu diverse 
functiuni.  

- terenul face parte conform PUG mun. Constanta din zona de reglementare EX1, zona 
ce permite functiuni precum dezvoltarea de locuinte, echipamente publice, activitati de 
productie, cercetare; 

Relieful 
- terenul nu prezinta declivitati importante, fiind plat;  

Circulatia 
- circulația principala se desfasoara pe drumurile de exploatare existente in zona drum 

de exploatare De 1078 si drum de exploatare De 418, acestea nu prezinta 
imbracaminte astfaltica; 

Ocuparea terenurilor 
- terenul studiat este liber de constructii; 

 
5. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

 
Zonificare functionala propusa 

- ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE P+2E 
 

Proiectul propune introducerea in intravilan a terenului ce a generat PUZ si parcelarea 
acestuia in vederea construirii de locuinte unifamiliale P+2E. Dupa introducerea in intravilan si 
aprobarea prezentului PUZ terenul va avea functiunea dominanta de zona de locuinte 
individuale P+2E. 
 

Regimul juridic al terenului -> proprietate privata a initiatorului TUDORAN CRSITIAN 
MIRCEA conform contract de vanzare cumparare nr. 1127 din 18.05.2016.  

 
Regimul economic al terenului: 
Existent -> Conform PUG municipiul Constanta terenul se afla în zona de terenuri 
arabile din extravilan; 
Propus -> Funcțiunea dominanta propusa prin prezentul PUZ este cea zona de 
locuinte individuale P+2E.  
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Regimul tehnic al terenului: 
 
Existent -> Conform PUG municipiul Constanta  
- pentru terenul ce a generat PUZ  

POT = 0.00%  
CUT= 0.00 
Hmax = 0.00 m  
 

Propus -> Functiunea dominanta va fi zona de locuinte individuale 
- pentru terenul ce a generat PUZ  

POT = 50% 
CUT = 1.50 
Hmax = P+2E – max 10 m 
 

 
 
Toate costurile investitiilor propuse pe parcela proprietate privata vor fi suportate 

exclusiv de investitorii privati. Categorii de costuri ce vor fi suportate exclusiv de investitorii 
privati sunt cele legate de eliberarea amplasamentelor de retelele existente (daca este cazul), 
realizarea noilor constructii si a infrastructurii necesare (bransamentele retele edlitare, 
circulatii, parcaje, accesuri, spatii verzi, imprejmuiri). 

Toate costurile investitiilor propuse (largirea strazilor si echiparea edilitara) vor fi 
suportate de catre administratia publica locala a municipiului Constanta, inclusiv actiuni de 
exproprieri si alte asemenea pentru executarea lucrarilor de largire a strazilor si echipare 
edilitara. 

Se vor lua in considerare recomandarile din certificatul de urbanism emis de catre 
primaria municipiului Constanta, recomadari prin care se vor realiza studii de fezabilitate 
pentru asigurarea retelelor pentru obiectivul care a generat elaborarea planului urbanistic 
zonal, cat si in urma studiului de trafic pentru zona studiata se vor prezenta solutii care sa 
asigure accesibilitatea terenurilor la reteua rutiera existenta.  
  

Planul Urbanistic Zonal propune valorificarea potentialului natural prin amenajarea cu 
plantatii a spatiilor libere. De asemenea studiul de fata are in vedere organizarea armonioasa 
a zonelor functionale in teritoriul studiat cat si asigurarea compatibilitatii acestora cu zonele 
functionale din vecinatati. 

 
         Intocmit, 
Urb. Cristescu Razvan 
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